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Foram analisados 25 pacientes ( 16 homens e9 mulheres) residentes na grande 

Florianópolis, com diágnostico de esofagite de refluxo e hérnia hiatal , submetidos à 

fundoplicatura tipo Lind no Hospital Govemador Celso Ramos no período entre 1983 a 

1994. No período pré- operatório, estes pacientes apresentavam como sintomas mais 

fiequentes: pirose (84%); dor (68%); eructação (52%); regurgitação. Após a cirurgia, num 
periodo pós-operatório que variou entre 16 e 159 meses, os 25 pacientes foram 

questionados a respeito dos sintomas atuais e enquadrados na classificação segundo critério 

de Visick. Cerca de 84% dos pacientes apresentaram resultados satisfatorios (grau I e H) 
enquanto que apenas 36% obtiveram resultados insatisfatórios.



IIISTIIIIBT
V 

Between 1983 and 1994 25 patients (16 men and 9 women) that live in great 

Florianópolis, Santa Catarina, Brazilwith reflux esophagitis and hernia hiatal diagnosed and 

that underwent Lund”s fiindoplication. Before the operation the most fiequent symptons 

were: heartbum (84%), pain (64%), eructation (52%), regurgitation (44%). Afier surgery, 
in the pos-operation period between 16 and 159 months the 25 patients were asked for the 

current symptoms. They were classified according to Vrsick criteria. About 84% fo the 
patients showed satisfacory results (degrees I and II) while only 36% achieved an 

unsatisfactory outcome.



IIITIIIIIIIÇÍII 

Define-se esofagite de refluxo (ER) como a inflamação difiisa no esôfago, 

provocada pelo refluxo gastroesofágico~°'-°° O termo Doença do Refluxo Gastroesofageano 
(DRGE) é mais utilizado, pelo fato de que abrange uma série de afecções causadas pelo 
refluxo, inclusive a esofagite.” 

À princípio, o refluxo também está presente em condições fisiológicas como na 
deglutição; mas quando a frequência do refluxo aumenta, há uma maior exposição do 
esôfago, surgindo então, uma condição patológica que propicia o aparecimento da DRGE e 

consequentemente da esofagite. A literatura consultada indica que esta afecção tem uma 
grande prevalência na população geral, cerca de 20%.” 

A DRGE de uma maneira geral, tem como fatores predisponentes: 1) hérnia hiatal 
(HH), que na maioria das vezes acompanha o quadro DRGE. É dividida em h.h: por 
deslizamento (HHD), H.H. paraesofágica(HI-IP), h.h. mista(HI-IM), sendo que a primeira 

aparece com maior f`requência°*-°"°* ;2) condições que elevam a pressão abdominal como 
obesidade, gravidez, ascite, constipação, exercicios fisicos pronunciados; 3) alteração 

motora esofágica como aquela provocada pela esclerodermia; intubação nasogástrica 

prolongada;°*-°“ 5) calásia; 6) sind. de Mallory-Weiss; 7) esvaziamento gástrico alterado.
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Os estudos da fisiopatologia, até pouco tempo atrás, eram voltados para as 

alterações das estruturas anatômicas (entrada oblíqua do esôfago no estômago, roseta da 
mucosa gástrica ao nível do cárdia, elementos de fixação do estômago, entre outros)icomo 
explicação do refluxo. Nas últimas décadas, a fisiopatologia do refluxo é explicada não só 
pelo aspecto anatômico, mas também fisiológico (neurohumoral),tendo assim, os seguintes 
fatores:°'›°' 1) alteração na eficiência do mecanismo anti-refluxo ( como a diminuição do 
tônus do esfincter esofageano inferior)°°'°”-°°; 2) volume e tempo de esvaziamento do 
conteúdo gástrico; 3) agressividade e natureza do material refluído; 4) resistência do tecido 
esofágico à agressão; 5) eficiência do "clearance" esofágico. 

Normalmente estes fatores, atuam de forma equilibrada, mas quando há um 
desequilíbrio, surgem condições para o aparecimento da DRGE. 

As complicações mais comuns do DRGE são: hemorragia, perfiiração, estenose, 
aspiração e esôfago de Barret.°° O diagnóstico é realizado com anamnese, exame fisico 
associado com exames complementares como: esofagograma, endoscopia, manometria, 
prova de perfiisão de ácido e pHmet1'ia°“»*°›"-"~“-“ . Mas pelas dificuldades encontradas em 
nosso meio, o diagnóstico é finnado com dados da anamnese e exame fisico associado a 
endoscopia e eventuahnente com estudo radiológico, sendo que a endoscopia é o melhor 
para estudar a esofagite.°*-“W-'”~ 

O diagnóstico diferencial deve ser feito com doenças coronarianas, biliares, péptico- 
ulcerosas, pépticas e alterações motoras , já que estas doenças podem traduzir sintomas 
semelhantes à DRGE. 

Inicialmente é instituído o tratamento clínico, onde são realizadas alterações 

comportamentais e alimentares, com o objetivo de reduzir ou prevenir o refluxo.” Após esta 
primeira tentativa, inicia-se a terapia medicamentosa(antiácidos, bloqueadores dos 
receptores H2, sucralfato, inibidores da bomba protônica e agentes procinéticos).°3
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Quando o tratamento clínico é refiatário ou a afecção se apresenta de forma 

complicada, o tratamento cirúrgico é indicado.” Cita-se como principais indicações: má 
resposta ao tratamento clínico; esofagite moderada ou intensa; perfiiração do esôfago; 

estenose esofágica; esôfago de Barret; úlcera esofágica com hemorragia; esôfago curto; HH 
quando acompanhada com esofagite. 

É utilizado mais comumente em nosso meio, a fimdoplicatura como tratamento 
cirúrgico. Existem diversas técnicas para o tratamento do refluxo e indiretamente a hérnia 

hiatal quando esta coexistir. A técnica mais utilizada no período do estudo foi a de Lind”, 
sendo que Acquaroni , foi o primeiro a utilizá-la no Brasil .°*'°”-°°-'° 

O princípio desta cirurgia é criar um neo-esfincter ao nível do esôfago distal. 
O presente estudo tem como intuito, realizar mn "follow-up" tardio, utilizando a 

classificação de Visick °“"'*~'”° nos pacientes submetidos apenas a fimdoplicatura tipo Lind 

no período compreendido entre janeiro de 1983 à dezembro de 1994, já que os mesmos não 
tiveram acompanhamento pós-operatório. Em trabalhos anteriores foram realizados o 

mesmo tipo de análise, só que a amostra estudada compreendia pacientes não só submetidos 
a fimdoplicatura tipo LIND mas também com outra cirurgia associada (por exemplo, 
vagotomia, piloroplastia, colicistectomia, gastrectomia, entre outras) ou condição associada 

(colicistectomia, úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastrite, duodenite, cardiopatia, entre 

outras).



IE'I'|IIIIIllIGIl 

Este estudo, tem como objeto de análise, 83 pacientes submetidos à cirurgia de 
fimdoplicatua (técnica de Lind)°*, no Hospital Governador Celso Ramos no período de 
janeiro de 1983 à dezembro de 1994 . 

Inicialmente o autor fez análise dos prontuários, buscando dados (a identificação do 
paciente, data de nasc., idade, endereço, queixa pré-op., data de cirurgia, tipo de cirurgia, 
cirurgias ou afecções que poderiam interagir no estudo, endoscopias e/ou radiografias pré- 
operatório) para o preenchimento do protocolo de rastreamento (ANEXO I). 

Dos 83 pacientes analisados inicialmente, foram descartados 15 pacientes, por 

apresentarem afecções (3 com hepatopatias, 4 com esofagopatia, 3 com colecistopatia e 2 
com cardiopatias) ou cirurgias associadas (2 com Hill associado e 1 com vagotomia super- 
seletiva), que interferem diretamente no estudo. Outros 15 pacientes foram descartados 
pelo fato de não residirem na grande Florianópolis. 

Numa segunda etapa, utilizando-se o método “busca ativa” , o autor foi à campo 
para localizar os 53 pacientes restantes para responderem um protocolo devidamente 
preestabelecido (ANEXO II). Nesta etapa foram excluídos 28 pacientes , 2 dos quais haviam 

falecido e 26 que não foram localizados em seus respectivos endereços. Ao final, restaram 
25 pacientes para fazer o estudo utilizando a classificação segundo critério de Visick.°”›'”-"“°*°
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CLAssII‹¬ICAÇÃo sEGUNDo CRITÉRIQ DE \fIsICK°~1›~~» 

Grau I- Ausência de sintomas gastrointestinais após a cirurgia. Resultado: excelente. 

Grau H- Sintomas leves, como desconforto após as refeições, intolerância alimentar, 
mal-estar, sendo controláveis com repouso e restrição alimentar. Resultado: bom. 

Grau III- Presença de sintomas não controláveis com cuidados gerais, como diarréia, 
vômito, dor epigástrica. Resultado: insatisfatório. 

Grau IV- Recidiva ou complicação da doença. Resultado: mau. 

TÉCNICA CIRÚRGICA APLICADA (TÉCNICA DE Ln\rD)‹›W 
A região da junção esofagogástrica é abordada através de laparotomia mediana 

supra-umbilical. O ligamento triangular, eventualmente, é ressecado, com o objetivo de 
liberar o lobo hepático esquerdo melhorando a visualização do hiato diafragmático, com o 
seu deslocamento para a direita. 

Esta manobra deve ser cuidadosa, pois pode haver ruptura de vasos supra-hepáticos 
responsáveis pela drenagem da região a ser deslocada. 

O peritônio e membrana frenoesofágica são seccionados, o ligamento gastro- 

hepático é parcialmente seccionado (5 a 6 cm) evitando a secção do ramo hepático do vago 
e dos vasos gástricos, melhorando ainda mais o deslocamento do figado para a direita. Após 
manobras para melhor visualização do hiato diafragmático, os braços do pilar medial 

diafragmático são isolados. Coloca-se um dreno em volta da junção esôfago-gástrica e 

vago, com a finalidade de isolar as estruturas e tracioná-las em sentido caudal. O ligamento 
de vasos curtos e a secção parcial de ligamento gastro-esplênico são realizados para 

liberação do fimdo gástrico e consequentemente evitando tração e lesão do baço. Secciona- 
se a reflexão peritoneal (onde o fimdo gástrico está relacionado com a cauda do pâncreas).
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O envolvimento do esôfago pelo estôma o ' d g e cerca e 270° (figura 2). Deve-se ter 
cuidado para não estreitar o calibre esofá `co. A ál l gi v vu a anti-refluxo estende-se da junção 
esofagogástrica para cima numa extensão de cerca de 6 cm. 

Figura 2: Corte transversal em r " f 
da técnica de Lind 
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IIESIIITIIIIIS 

O grupo estudado apresentou idades que variaram entre 17 e 69 anos apresentando 
uma média de 41,04 anos, sendo que 16 (64%) eram homens e 9 (36%) eram mulheres (ver 
gráfico 1). 

Gráfico 1: Divisãodos Pacientes por sexo 
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Os sintomas mais comuns no periodo pré-op. .foramz pirose 84% (21 pacientes), dor 
68% (17 paciente), eructação 52% (13 pacientes), regurgitação 44% (11 pacientes),
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vômitos 28% (7 pacientes), hematêmese 16% (4 pacientes), disfagia 12% (3 pacientes.), 
outros sintomas como plenitude e náusea 12% (3 pacientes) (ver Tabela 1) 

Dos 25 pacientes, 17 apresentavam endoscopia pré-op., registradas no prontuário e 

os 8 pacientes restantes, o resultado da endoscopia não constava no prontuário. Destes 17 

pacientes, todos (100%) apresentavam hérnia hiatal por deslizamento e esofagite, sendo que 

9 (36%) tinham esof. grau I; 2 (8%) com grau II; 16 (24%) com grau 3; segundo a 

classificação de Allison. O tempo de follow-up variou entre 16 a 159 meses (média de 
114,04 meses). 

Tabela l - Sintomas Pré-operatórios 

Sintomas n° % 
Pirose 21 84 

Dor 17 68 

Eructação 13 52 

Regurgitação 1 l 44 

Vômitos 07 28 

I-Iematêmese 04 16 

Disfagia 03 12 

Outros 03 12 

Total 25 100 

'lê



A distribuição dos pacientes segundo a classlficaçao de Visick foi 12 pacientes 

(48%) em grau I, 9 pacientes (36%) em grau II, 2 pacientes (8%) em grau III e 8 pacientes 

(8%) em grau IV. 

Tabela 2. - Visick × PPO 

n° pcte. Período Pós-Op.( meses) 

min. média máx. 

VISICK I 

VISICK II 

VISICK III 

VISICK IV 

12

9 

2

2 

16 95,83 151,0 

81 126,44 153 

145 152,0 159 

106,0 129,5 153,0



Décadas atrás, acreditava-se que as alterações esofágicas eram provenientes de 

infecções, neoplasias ou agentes químicos. Winkelstein (1935), sugeriu em seus trabalhos, 
que a esofagite era causada pela ação digestiva do suco gástrico. Allison (1940) introduziu o 
termo Esofagite de Refluxo (ER). Em 1950 o mesmo autor correlacionou a ER com a HH, 
pois: acreditava que a origem do refluxo era proveniente de uma alteração anatômica, já que 
a correlação é alta. Com o passar dos anos, muitos estudos foram realizados e começou a 

verificar-se que a HH não causava aumento na prevalência da ER Em tomo da década de 
60, estudos começaram a dar importância para as alterações fisiológicas do esfincter inferior 
do esôfago (EIE). Hoje, esta linha de raciocínio está bem definida dando destaque ao 
ElE.o1.01us 

Diversas técnicas foram criadas para restabelecer a válvula anti-refluxo como: 

LOTARD-JACOB, NISSEN, BELSEY-MARK E LIND. °' 

Neste estudo, foram analisados 25 pacientes submetidos à cirurgia pela técnica de 

Lind. Não foi feito nenhum teste estatístico devido ao tamanho da amostra Optou-se por 
fazer apenas análise descritiva utilizando o método “Before and After”. A idade dos 
pacientes variou entre 17 e 69 anos com média de 41.04 (DP= 12.47), ficando um pouco 
abaixo da média apresentada por alguns autores Em relação ao sexo, vários estudos
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revelaram dados antagônicos. Alguns autores, divulgaram em seus trabalhos, uma incidência 
maior em homens enquanto outros apontam incidência maior em mulheres."~“ Neste estudo 
o sexo masculino predominou com 16 pacientes (64%). ` 

HH é a passagem do estômago para a cavidade torácica e tem como tipo 

predominante a HHD, como já foi citado anteriormente.°“““* Sua incidência aumenta 
quanto maior for a idade do indivíduo. A literatura afirma que a concomitância entre HH e 
DRGE é alta; sendo que neste estudo, a HH é uma constante (nos 17 pacientes cujas 
endoscopias estavam registradas em seus prontuários). A coexistência destas duas afecções, 
nã‹› implica em aumento dos sintomas, pois, a HH por si só, quase não provoca sintomas. 
autores referem que a sintomatologia é proveniente da DRGE, a não ser que a HH seja 
VOÍUIIIOSR, C3\.lSe COIHPTCSSÊO BXÍI'ÍI`lS€Ca C COIISCQUCIIÍCIIICIIÍC SÍIIÍOIIIRS. 

Nos 17 pacientes com endoscopia registrada, todos apresentam esofagite, em graus 
variados (9 com grau I, 2 com grau II , 6 com grau III e nenhum caso com grau IV) 
segundo a classificação de Allison. Justifica-se a utilização desta classificação, pelo fato de 
que na época em que os pacientes foram submetidos a endoscopia, esta classificação estava 
em vigor. Atualmente, a classificação utilizada em nosso meio é a de Savary-Miller , cujas 
principais “›“” Alguns diferenças em relação a classe anterior são: não considerar hiperemia 
e edema de mucosa (grau I na class. de Allison) como esofagite; considerar grau I, H e III 
os esôfagos que apresentarem lesões erosivas (dependendo do tamanho da lesão) e 
considerar a ulceração da mucosa como complicação°'(tabela 3). A DRGE tem um quadro 
clínico que varia desde o paciente assintomático até pacientes com um quadro clínico 
importante, dependendo da intensidade com que fatores predisponentes atuam. Seus 
principais sintomas são: pirose , dor, regurgitação, vômitos e hematêmese; sendo que os 
dois primeiros são os mais importantes. Concordando com a literatura, pirose (84%) e dor 
(64%) foram os sintomas mais evidentes, na análise pré-operatória.” Com a intervenção 
cinírgica, os percentuais dos sintomas diminuíram consideravelmente (gráfico 2).
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Tabela 3- Classificação Endoscópica de Savary-Miller 

graul Erosões não confluentes, próximas à transição epitelial, ovalares ou 

lineares ou triangulares; 

grau II Erosões confluentes, sem atingir toda a circunferência do órgão; 

grau III Erosões confluentes, comprometendo toda a circunferência do órgão, 

com edema, hiperemia, fiiabilidade e sangramento; 

grau IV A- úlcera esofágica, Barret B-estenose péptica 

Analisando a amostra pela classificação de Visick, a maioria dos pacientes , 12 e 9 pacientes 

, se enquadraram nos graus I e H respectivamente, enquanto que 2 no grau III e 2 no grau 
IV. °'-'W Estudos prévios, comentam sobre a relação entre sucesso da cirurgia e a 

qualificação do cirurgião, ou seja, quanto mais apurada estiver sua técnica melhor seus 

resultados. 

Gráfico 2 - Comparação entre sintomas pré e pós-operatório 
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A classificação de Visick foi inicialmente preconizada para análise pós-op. de 

pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de úlcera duodenal mas foi modificada por 

Golingher para ser utilizada em outros tipos de análise.”-"” 

A relação entre PPO e Visick dessa amostra, revelou que os pacientes com Visick de 
maior grau tem a média de tempo maior do que os pacientes com Visick em menor grau. 
Estes resultados não podem refletir a realidade de uma população pois, além da amostra ser 
pequena, o número de pacientes nos graus HI e IV é pequeno. Apesar disso, alguns 

trabalhos na literatura afirmam que, quanto maior o PPO , a piora dos sintomas são mais 

evidentes.” Na entrevista, o autor perguntou aos pacientes cujos graus eram I1,HI e IV, se 

em algum periodo pós-op. eles passaram sem sintomas. Em geral, eles referiram uma 
melhora imediatamente a cirurgia, mas com o passar dos anos os sintomas voltararn em 
menor, igual ou maior intensidade. 

A avaliação pelo Visick é muito importante pois determina grau de satisfação do 
paciente, só que pelo fato de ser um método de avaliação subjetivo, não podemos associar a 

existência ou não da esofagite. Há casos em que o paciente tem uma graduação mais baixa 
e persistência da esofagite enquanto outros, apresentam graduação mais alta e não 

apresentam nenhum sinal de esofagite. Por isso , temos que associar a investigação pelo 

Visick, com um exame complementar. Neste caso, estaria indicado a realização de um 
estudo endoscópico. 

Posteriormente, estes mesmos 25 pacientes serão recrutados novamente, para serem 

submetidos à endoscopia, visando dar continuidade e melhorar a avaliação pós-operatória.



BIIIIBIIISÍU 

Com a análise dos resultados obtidos dos 25 pacientes e da literatura, concluímos 
que: 

a) A HH está frequentemente associada com a DRGE 

b) A DRGE se manifesta principalmente com pirose (84%) e dor (68%); 

c) A maioria dos pacientes (84%) analisados obtiveram grandes beneficios (VISICK 
I e II com a cirurgia aqui analisada; 

d) A prevalência da DRGE é bem distribuída quando a relacionamos com a idade, 
concordando assim, com a literatura; 

e) Há necessidade de somar o resultado do Visick com o exame endoscópico, já que 
há uma certa discordância entre o grau de satisfação e o grau de esofagite na endoscopia.
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